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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตดัดแปลงหรือใช้ ท่ จี อดรถที่กลับรถและทำงเข้ ำ - ออกของรถเพื่อกำร
อื่นตำมมำตรำ 34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลท่าสาปอาเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตดัดแปลงหรื อใช้ ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้ า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา
34
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลท่าสาปอาเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
45วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตดัดแปลงหรื อใช้ ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้ า - ออกของรถเพื่อการ
อื่นตามมาตรา 34 เทศบาลตาบลท่าสาป
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการเทศบาลตาบลท่าสาปกองช่าง/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ห ามมิให เจ าของหรื อผู ครอบครองอาคารที่ต องมีพื ้นที่หรื อสิ่งที่สร างขึ ้นเพื่อใช เป นที่จอดรถที่กลับ
รถและทางเข าออกของรถตามที่ระบุไว ในมาตรา )9( 8ดัดแปลงหรื อใช หรื อยินยอมให บุคคลอื่นดัดแปลงหรื อ
ใช ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข าออกของรถนันเพื
้ ่อการอื่นทังนี
้ ้ไม ว าทังหมดหรื
้
อบางส วนเว นแต จะ
ได รับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิ่น
ข้ อห้ ามตามวรรคหนึง่ ให ถือว าเป นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย นันโดยตรงตราบที
้
่อาคารนันยั
้ งมีอยู ทังนี
้ ้
ไม ว าจะมีการโอนที่จอดรถที่กลับรถและทางเข าออกของรถนันต
้
อไปยังบุคคลอื่นหรื อไม ก็ตาม

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตดัดแปลง
พร้ อมเอกสาร

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น

7 วัน

-

1)

2)

3)

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรื อใช้ ที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเข้ า-ออกของ
รถเพื่อการอื่น)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรื อใช้ ที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเข้ า-ออกของ
รถเพื่อการอื่น)
(องค์กรปกครอง
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

หมำยเหตุ

ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรื อใช้ ที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเข้ า-ออกของ
รถเพื่อการอื่น)

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ 35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.4) และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร
(น.1)

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรื อใช้ ที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเข้ า-ออกของ
รถเพื่อการอื่น)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่
1)
2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชน

-

0

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ
)
(กรณีนิติบคุ คล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คำขออนุญำต
ดัดแปลงหรื อใช้ ที่
จอดรถที่กลับรถ
และทำงเข้ ำออก
ของรถเพื่อกำร
อื่น (แบบข. 4)
โฉนดที่ดนิ น.ส. 3
หรื อส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้ นฉบับทุก
หน้ ำพร้ อม
เจ้ ำของที่ดินลง
นำมรับรอง
สำเนำทุกหน้ ำ
หนังสือยินยอม
ของเจ้ ำของที่ดนิ
ที่ให้ ใช้ เป็ นที่จอด
รถ (กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตไม่ใช่
เจ้ ำของที่ดิน)
หนังสือมอบ

-

1

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

5)

6)

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อำนำจเจ้ ำของ
ที่ดนิ (กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตไม่ใช่
เจ้ ำของที่ดิน)
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนและ
ทะเบียนบ้ ำนของ
ผู้มีอำนำจลง
นำมแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อำนำจเจ้ ำของ
ที่ดนิ (กรณีนิติ
บุคคลเป็ น
เจ้ ำของที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบและ
คำนวณ (กรณี
เป็ นสิ่งที่สร้ ำงขึ ้น
เป็ นอำคำรเพื่อใช้
เป็ นที่จอดรถ)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุมของ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ผู้ออกแบบ
สถำปั ตยกรรม
(กรณีที่เป็ นสิ่งที่
สร้ ำงขึ ้นเป็ น
อำคำรเพื่อใช้ เป็ น
ที่จอดรถ)
หนังสือแสดง
ควำมยินยอม
ของผู้ควบคุมงำน
(แบบน. 4) (กรณี
8) ที่เป็ นอำคำรมี
ลักษณะขนำดอยู่
ในประเภท
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ควำมยินยอม
ของผู้ควบคุมงำน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอำคำรมี
9)
ลักษณะขนำดอยู่
ในประเภท
วิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ แบบแปลนและ
10)
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

5

0

ชุด

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

รำยกำรคำนวณ โครงสร้ ำงพร้ อม
ลงลำยมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกร
11)
ผู้ออกแบบ (กรณี
ที่เป็ นสิ่งที่สร้ ำง
ขึ ้นเป็ นอำคำร
เพื่อใช้ เป็ นที่จอด
รถ)
สำเนำ
ใบอนุญำต
ก่อสร้ ำงอำคำร
หรื อดัดแปลง
12) อำคำรหรื อ
เคลื่อนย้ ำย
อำคำรหรื อ
เปลี่ยนกำรใช้
อำคำร

1

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิ วบคุม
อำคำรพ.ศ. 2522
ค่ ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนเทศบาลตาบลท่าสาปสานักปลัดฝ่ ายอานวยการโทรศัพท์ 073-362-485
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2)

หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

29/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลท่าสาปอาเภอเมือง
ยะลาจังหวัดยะลาสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

